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A nap éppen csak kezdett feljönni, miközben a természet szépen lassan felébredt. A reggeli  

napsugarak beragyogták az egész tanyát. Talán így indul egy tökéletes nap. 

Nagyapa már az állatoknál végezte munkáját, enni adott nekik. Sejtettem, hogy nagymama lent  

lesz és készíti a reggelit, közben régi dalokat dúdol. Arra gondoltam, hogy lemegyek  

nagyapához beszélgetni, ha már aludni nem tudok. Ekkor a szobám ajtaja kinyílt és a kis  

öcsém lépett be rajta.  

Nagyon meglepődtem, hiszen aludnia kellett volna még, ahogyan nekem is. 

- Te miért nem alszol? Rosszat álmodtál? - kérdeztem suttogva. 

- Nem egészen. Életem legjobb napjáról álmodtam. Egész nap játszott velem mindenki a családból, 

csokit ehettem a zöldségek helyett. Olyan szép volt! Nem lehetne egyszer egy ilyen napunk? - 

kérdezte lelkesen, de álmos hangon. 

A gyerekek egyszerűsége mindig lenyűgöz. Hiszen nekik csak csoki és játék kell, a nap máris 

olyan, amilyenről álmodnak. Legalábbis az öcsémnek egyelőre ezek jelentik a boldogságot. 

- Persze hogy lehet. De menj vissza aludni, még nagyon korán van! Nem vagy álmos? A tökéletes 

naphoz ki kell pihenned magad! - mosolyogtam rá. 

Az öcsém bólintott és visszakísértem a szobájába, lefektettem, hogy visszaaludjon. Utána 

lementem majd kiosontam nagyapához, kikerülve nagyit, mert ő rögtön visszazavart volna az 

ágyba, mondván fejlődésben vagyok, fontos a pihenés. Nagyapa is meglepődött, hogy ébren 

vagyok. 

- Jó reggelt, Melinda! Miért nem alszol? 

- Jó reggelt! Nem nagyon tudtam aludni az éjjel. Gondoltam lejövök hozzád. 

- Nagyanyád nem zavart vissza aludni? - kérdezte apró mosollyal az arcán, mert persze tudta, hogy 

nem szóltam neki. Nagyapa nagyon jól ismer és mindig tudja az okát nagyjából mindennek. 

- Igazából elkerültük egymást. - füllentettem, de hiába, nagyapa ugyan nem szólt semmit, tudta, 

hogy mi történt valójában. 

- Miről szeretnél ma beszélni, kincsem? 

- Hát lenne egy dolog, ami nagyon foglalkoztat. Szerinted milyen a tökéletes nap? Volt már neked 

ilyen? Létezik egyáltalán? - kérdeztem. 

Nagyapa abbahagyta a széna pakolását és kipirulva rám nézett, majd így szólt: 

- Őszintén szólva ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy minden nap tökéletes a maga 

módján. Meg kell látnod a jót egy napodban. Teljesen tökéletes nap nem hiszem, hogy van. Bár 

számomra minden nap az, hiszen veletek lehetek, azokkal, akiket a világon a legjobban szeretek. 

Élvezem a munkám az állatoknál és a földeken. Különösen az a kedvencem egy napomban, mikor 

valamelyikőtök hozza nekem az ebédet a szántóföldre. 

Egy nap sosem lesz teljesen tökéletes, valami mindig történik, olyan, ami nem jó számodra, vagy 

éppen más számára és ettől már nem tökéletes. Ám lehet, hogy egy rossz dologból, jó sül ki. 

Mondok egy példát, hogy értsed. Mikor összeveszel nagyanyáddal, az lehet egy rossz a napodban. 

Azonban ebben a kis rosszban is ott lapul a jó, amit meg kell lelned. Ebben az esetben, 

mikor kibékültök, mindig nyitottabban tudtok beszélni, mert a kibékülés összehoz benneteket. Én 

nem változtatnék semmit a napjaimon, hiszen az összes tökéletes a számomra. Viszont neked 

ugyanígy meg kell találnod, milyen számodra egy tökéletes nap, mivel, ahogy minden ember más, 

ez is mindenkinek eltérő. 

- Ez érdekes. Köszönöm nagyapa. Most megyek kicsit sétálok egyet. - válaszoltam neki, majd 

elköszöntem és elmentem. 

Minden embernek más. Akkor nekem milyen a legjobb nap? A választ erre nem tudtam rögtön, 

ezért odamentem nagymamához, majd egy rövid vita után elfogadta, hogy nem megyek vissza 

aludni. Nagymama azt válaszolta a kérdéseimre, hogy neki nem kell egy egész nap. Elég neki, hogy 

lát minket nap, mint nap és, hogy szeretjük őt is, egymást is, a szerettei között lehet, akik 

egészségesek és boldogok. Ezek az élmények teszik tökéletessé a napját. Ezen a válaszon is 



elgondolkodtam, majd felmentem a szobámba. Igaza volt nagyapának. Ahány embert 

megkérdeztem, mindannyian különbözőt mondtak. Ennek ellenére volt egy közös mindenki 

tökéletes napjában: a család, amely főszerepet kapott. 

Sokáig kutattam magamban a választ, hogy nekem mi lehet a legjobb nap. Végül rájöttem: minden 

nap az életem egyik legjobb napja, hiszen élek, a szeretteim körében lehetek, akikkel mindig 

örömmel vagyok. 

Voltak, vannak, lesznek is rosszabb vagy épp jobb napok, de mindegyik tökéletes a maga módján. 

Az apró örömök megszínesítik és feldobják a napom. A rossz dolgokból meg mindig tudok tanulni. 

Ahogy nagyapa, én is igyekszem a jót megtalálni minden napomban. 

Számomra ezt jelenti a legjobb, tökéletes nap. 

Ahogy növekedem, változom, ez is még formálódni fog. Habár, azt nem  tudom, hogy merre, 

milyen irányba, azonban egy dolog biztos: ha ott van a családom, akkor mindegyik napom tökéletes 

lesz. 

 

 

 

 

 


